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Przypomnijmy na pocz¹tek kilka faktów dotycz¹cych Jana Rymarkiewicza
(1811�1889) 1 � postaci ju¿ niemal zapomnianej i nieczêsto przywo³ywanej przez
wspó³czesnych literaturoznawców. Nale¿y on do grona XIX-wiecznych humani-
stów, badaczy przede wszystkim twórczo�ci Jana Kochanowskiego, ale jest rów-
nie¿ autorem edycji krytycznej poezji Kaspra Miaskowskiego i tekstu Bogurodzi-
cy. Ponadto opublikowa³ kilka artyku³ów z zakresu historii oraz etnologii. Poza
dzia³alno�ci¹ w Towarzystwie Przyjació³ Nauk w Poznaniu uczestniczy³ w obra-
dach Komisji Ortograficznej 2, powo³anej przez Karola Libelta w celu ujednolice-
nia polskiej pisowni. Jego prace edytorskie i krytyczne, umiejêtno�æ prowadzenia
rzeczowej polemiki na ³amach ówczesnych periodyków �wiadczy³y o aktywno�ci
naukowej 3.

W historii Poznania zapisa³ siê Rymarkiewicz jako nauczyciel jêzyka polskie-
go, francuskiego i historii powszechnej, najpierw Królewskiego Gimnazjum Fry-
deryka Wilhelma, a potem Królewskiego Gimnazjum �w. Marii Magdaleny. Do-
dajmy, ¿e jest autorem podrêcznika teoretycznoliterackiego, któremu w ostatecz-
nej, trzeciej wersji nada³ tytu³ Prozaika, a tak¿e opracowa³ bogate w materia³
literacki i folklorystyczny wypisy szkolne. Pe³ni³ funkcjê redaktora naczelnego
�Gazety Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego� (1845�1846).

By³ inicjatorem budowy pomnika Kochanowskiego z okazji 300-setnej rocz-
nicy jego �mierci. W tym samym czasie, gdy w Warszawie przygotowywano wy-
danie pomnikowe dzie³ poety, Kraków go�ci³ uczestników Zjazdu Historycznoli-
terackiego im. Jana Kochanowskiego 4. W Poznaniu za� zaprezentowano widowi-
sko artystyczne oparte na obrzêdzie sobótki, poprzedzaj¹ce uroczyste posiedzenie

1 Zob. M. W r ó b l e w s k i, Jan Rymarkiewicz. Has³o w zb.: S³ownik badaczy literatury pol-
skiej. Red. J. Starnawski. T. 7. £ód� 2005.

2 Zob. Posiedzenia Komisji Ortograficznej Poznañskiej wybranej przez Wiec Ortograficzny
(na dniu 7 czerwca 1870 roku). Wyd. urzêdowe i autentyczne. Poznañ 1878.

3 Przyk³adem mo¿e byæ jego polemika z A. Kalin¹ na ³amach �Warty� (1880, nry 310�312,
315, 317�318) wokó³ Bogurodzicy, na której temat J. R y m a r k i e w i c z  og³osi³ studium Pie�ñ
Bogu-Rodzica.

4 Z ramienia Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Poznaniu wydelegowany zosta³ na zjazd m.in.
Rymarkiewicz.
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Towarzystwa Przyjació³ Nauk, na którym odczytano referat chorego w tym cza-
sie Rymarkiewicza Kochanowski jako twórca �Pie�ni �wiêtojañskiej o Sobótce� 5.
Kilka godzin wcze�niej, na Placu Katedralnym, wmurowano kamieñ wêgielny
pod pomnik Kochanowskiego. W�ród cz³onków tzw. Komitetu Pomnikowego
znalaz³ siê, obok Emilii Sczanieckiej, Bibianny Moraczewskiej, Augusta Ciesz-
kowskiego, Antoniego Krzy¿anowskiego oraz Wawrzyñca Engeströma, tak¿e
poznañski uczony. Fakt budowy i ods³oniêcia postumentu sta³ siê czê�ciowym
przynajmniej spe³nieniem planów dotycz¹cych popularyzacji twórczo�ci autora
Trenów 6.

Poza aktywno�ci¹ naukow¹ i spo³eczn¹ Rymarkiewicz ju¿ jako gimnazjalista
zetkn¹³ siê z polityk¹. Bra³ udzia³, tak jak wielu m³odych poznaniaków, w powsta-
niu listopadowym. Wycieñczony chorob¹ i ran¹ odniesion¹ w bitwie pod Opolem
Lubelskim przewieziony zosta³ kibitk¹ do wiêzienia w Miñsku, gdzie zaopieko-
wa³a siê nim rodzina Wañkowiczów. Powstañczy epizod okaza³ siê dla Rymarkie-
wicza wa¿ny z racji wspó³uczestnictwa w niepodleg³o�ciowym zrywie narodo-
wym; równie¿ w tym czasie przysz³y badacz zaprzyja�ni³ siê z Walentym Wañko-
wiczem, autorem portretów m.in. Mickiewicza i Puszkina. Na ¿yczenie siostry
Marii � prawdopodobnie zakochanej w m³odym poznaniaku � artysta utrwali³
i jego wizerunek. Po kilku latach obaj spotkali siê w Berlinie � Rymarkiewicz stu-
diowa³ filozofiê, historiê i filologiê, Wañkowicz natomiast, znany w emigracyjnym
�rodowisku malarz i dzia³acz Sprawy Bo¿ej, zatrzyma³ siê w drodze do Pary¿a, by
zbieraæ w niemieckich galeriach materia³y potrzebne do kopiowania dzie³ mistrzów 7.
Powa¿nie ju¿ chory Wañkowicz wkrótce umar³ we Francji, Rymarkiewicz za� naj-
prawdopodobniej zaj¹³ siê jego spu�cizn¹. Rodzina artysty podarowa³a mu obraz
Mickiewicz na skale Judahu jako dowód wdziêczno�ci i przyja�ni 8. Ten fakt biogra-
ficzny, do którego wrócimy jeszcze w koñcowej czê�ci szkicu, w niema³ym stopniu
zawa¿y³ na stosunku uczonego do osoby i twórczo�ci Adama Mickiewicza.

W dorobku naukowym Rymarkiewicza wa¿ne miejsce zajmuje studium Jana
Kochanowskiego �Pie�ñ �wiêtojañska o Sobótce� wedle wydania Andrzeja Piotr-
kowczyka r. p. 1617 obja�niona i oceniona przez prof. dr. Jana Rymarkiewicza,
Cz³onka Tow. Przyj. Nauk Pozn. (wydanie jubileuszowe). Pod takim w³a�nie tytu-
³em ukaza³o siê ono w formie ksi¹¿kowej w r. 1884 9 i by³o obszerniejsze w sto-

5 Referat ten ukaza³ siê w �Dzienniku Poznañskim� (1884, nry 146�148).
6 Zob. Kochanowski jako twórca �Pie�ni �wiêtojañskiej o Sobótce�. Odczyt prof. dr. Jana

Rymarkiewicza na posiedzeniu jubileuszowym Jana Kochanowskiego w Poznaniu dnia 24 czerwca
r.b. Jw., nr 146.

7 Zob. Z. C i e c h a n o w s k a, Malarz Sprawy Walenty Wañkowicz. �Pamiêtnik Literacki�
1948, s. 464�465.

8 Zob. W. K o r o t y ñ s k i, Stosunek Jana Rymarkiewicza do Wañkowicza. �Kurier Poznañ-
ski� 1889, nr 254, s. 4. Ciechanowska, opisuj¹c ¿ycie i twórczo�æ Wañkowicza, wymienia Antonie-
go Goreckiego jako wykonawcê testamentu, nic nie mówi o Rymarkiewiczu. Z kolei Korotyñski
wspomina o tym, ¿e Rymarkiewicz opiekowa³ siê spu�cizn¹ malarza.

9 Studium J. R y m a r k i e w i c z a  na temat Pie�ni �wiêtojañskiej o Sobótce po raz pierwszy
ukaza³o siê jedynie we fragmencie w �Ateneum� (1876, t. 4), ale mimo umieszczonej na koñcu
tekstu formu³y, zapowiadaj¹cej ci¹g dalszy, nie pojawi³o siê uzupe³nienie. Ponadto wersja pe³na
rozprawy, która wydana zosta³a w formie ksi¹¿kowej (przedruk w: �Dziennik Poznañski� 1884, nry
146�148), ró¿ni³a siê uk³adem tre�ci od wersji pierwotnej z 1876 roku. Niestety, S³ownik biograficz-
ny i Bibliografia polska obydwa te fakty przemilczaj¹. Warto mo¿e dodaæ, ¿e pracê nad studium
o utworze Kochanowskiego przerwa³a �mieræ ¿ony Rymarkiewicza.
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sunku do drukowanego kilka lat wcze�niej w �Ateneum� � �Pie�ñ �wiêtojañska
o Sobótce� Jana Kochanowskiego oceniona przez profesora dr. Rymarkiewicza
wedle wydania u Andrzeja Piotrkowczyka w Krakowie r. p. 1617. O ró¿nicach
dziel¹cych obydwie prace i przyczynach niedokoñczenia rozprawy w periodyku
pisa³ autor w Przedmowie do swojej ksi¹¿ki:

Obejmowa³a ona atoli tam [tj. w wersji z r. 1876] tylko skonfrontowanie rysów familij-
nych Pie�ni �wiêtojañskiej z rysami pie�ni naszych sielskich, ludowych, jej antenatów. Zawie-
ra³a zatem w sprawie pochodzenia jej jeden tylko argument. Ci¹g dalszy w tym¿e pi�mie zapo-
wiedziany mia³ obejmowaæ uwagi nad drugimi przymiotami osobliwej tej Pie�ni. Tymczasem,
gdym siê zabiera³ do ich spisania, spotka³ mnie w ¿yciu domowym cios tak dotkliwy, ¿e na
d³ugi czas pozbawi³ mnie mo¿no�ci wykonania powziêtego zamiaru. Rzecz tym sposobem
posz³a w d³ug¹ odw³okê. A gdym pó�niej wróci³ do przedsiêwziêcia, okaza³o siê znowu, ¿e
ca³o�æ pracy przybiera³a rozmiary, dla których w ¿adnym pi�mie periodycznym miejsca zna-
le�æ ju¿ nie mog³a, [...] i tym sposobem zapowiedziany w �Ateneum� ci¹g jej dalszy ju¿ tam
nie nast¹pi³. [3] 10

Tyle wyja�nieñ ze strony Rymarkiewicza. Od siebie dodajmy, ¿e w przerwie
w pracy nad studium o Pie�ni �wiêtojañskiej o Sobótce (1876�1884) w zasadzie nie
rozstawa³ siê on z twórczo�ci¹ czarnoleskiego poety. Opublikowa³ mianowicie szkic
z podró¿y Kolebka, dom i grób Jana Kochanowskiego, czyli Sycyna, Czarnylas
i Zwoleñ, jaki dzi� przedstawiaj¹ widok (1880). Jeszcze wcze�niej, bo w r. 1857,
wyg³osi³ odczyt Lutnia Jana Kochanowskiego po zgonie tego wieszcza 11.

Studium Jana Kochanowskiego �Pie�ñ �wiêtojañska o Sobótce� jest obszerne
zrówno pod wzglêdem objêto�ci (blisko 200 stronic po�wiêconych jednemu tylko
utworowi), jak i zakresu poruszanych problemów, dotycz¹cych bezpo�rednio So-
bótki oraz kulturowego kontekstu utworu. Drobiazgowo�æ analityczna w po³¹cze-
niu z rozleg³¹ p³aszczyzn¹ interpretacyjn¹, obejmuj¹c¹ inne teksty kultury (malar-
stwo, rze�ba), nie nale¿a³a do powszechnych metod badawczych drugiej po³owy
XIX wieku. Tarnowski w nastêpuj¹cych s³owach wyrazi³ siê o opisywanej tu roz-
prawie:

a je¿eli nawet autor przebra³ niekiedy miarê w subtelnym dociekaniu, to zawsze praca jego
zostanie w tym przedmiocie wa¿nym dokumentem i powag¹ [...]. W ogóle ca³y wyk³ad wydaje
nam siê tak g³êbokim i tak subtelnym, ¿e a¿ wszelk¹ miarê przebiera i traci tê cechê i podstawê
prostoty i trze�wo�ci, która zawsze jest drog¹ do trafnego s¹du i jego rêkojmi¹. Ale nie �miemy
orzekaæ w tych kwestiach wysokiej erudycji, niech s¹dz¹ uczeñsi [...] 12.

Pobrzmiewaj¹ca w przytoczonym fragmencie ironia wydaje siê znacz¹ca i po-
twierdza przypuszczenia, ¿e studium o Sobótce nie spotka³o siê z pe³nym zrozumie-
niem ze strony �rodowiska ówczesnych historyków literatury � przynajmniej nie
wszystkich. Poniek¹d wp³yw na to mia³y funkcjonuj¹ce w obiegu czytelniczym te-
ksty krytycznoliterackie, popularnonaukowe, naukowe po�wiêcone osobie i twór-
czo�ci Kochanowskiego. My�limy g³ównie o ksi¹¿ce Józefa Przyborowskiego Wia-

10 J. R y m a r k i e w i c z, Jana Kochanowskiego �Pie�ñ �wiêtojañska o Sobótce�. Wydanie
Jubileuszowe. Poznañ 1884. Liczba w nawiasie oznacza numer stronicy, z której pochodzi cytat.

11 J. R y m a r k i e w i c z, Lutnia Jana Kochanowskiego po zgonie tego wieszcza. Przyczynek
literacki do pi�miennictwa zygmuntowskich czasów odczytany w gronie Ko³a Towarzyskiego w dniu
2 lutego 1857 r. Poznañ 1857.

12 S. T a r n o w s k i, Co u nas o Kochanowskim napisano. �Przegl¹d Polski� t. 73 (1884),
s. 455�456.
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domo�æ o ¿yciu i pismach Jana Kochanowskiego (1857) oraz o rozprawach, szki-
cach na temat Pie�ni �wiêtojañskiej o Sobótce, spo�ród których na uwagê zas³uguje
artyku³ Piotra Chmielowskiego �Sobótka�. Zestawienie dwóch wieków i dwóch in-
dywidualno�ci.

Pierwsza z wymienionych prac odznacza siê charakterem syntetycznym � ogól-
nie oraz ca³o�ciowo przedstawi³ Przyborowski obraz ¿ycia i twórczo�ci czarnole-
skiego poety. Czê�æ wstêpn¹ badacz po�wiêci³ biografii Kochanowskiego, w drugiej
zebra³ informacje o edycjach jego poszczególnych tekstów, by dokonaæ ich jêzyko-
wego porównania; w czê�ci trzeciej z kolei zanalizowa³ fraszki, a w ostatniej zaj¹³
siê stylem, wyja�niaj¹c znaczenie �form jego [tj. Kochanowskiego] jêzyka [...] przez
wykazanie ich pocz¹tku i powstania�. Nie by³a to monografia na miarê pracy Anto-
niego Ma³eckiego Juliusz S³owacki. Jego ¿ycie i dzie³a w stosunku do wspó³czesnej
epoki (1866�1867). Przyborowski � nauczyciel Królewskiego Gimnazjum �w. Ma-
rii Magdaleny, nb. kolega Rymarkiewicza � �wiadomy jednak roli, któr¹ odegra³
w badaniach nad twórczo�ci¹ czarnoleskiego poety, napisa³ w swojej ksi¹¿ce:

 Karczowa³em pole nietkniête prawie; co krok trzeba by³o zbijaæ mylne dotychczasowe
mniemania, a st¹d zakrada³ siê do mej pracy, mimo mej chêci, miejscami ton polemiczny, który
rad bym usprawiedliwi³ zarêczeniem, ¿e nie powodowa³y mn¹ ¿adne niechêci osobiste, lecz li
tylko mi³o�æ prawdy 13.

Zwróæmy uwagê na wysoki styl, ewokuj¹cy powagê i odpowiedzialno�æ to-
warzysz¹ce powstawaniu Wiadomo�ci o ¿yciu i pismach Jana Kochanowskiego.
Odnajdziemy go równie¿ w interesuj¹cej nas rozprawie Rymarkiewicza.

W roku 1875 Chmielowski napisa³ artyku³ �Sobótka�. Zestawienie dwóch wie-
ków i dwóch indywidualno�ci, gdzie porówna³ teksty �sobótkowe� autorstwa Ko-
chanowskiego i Goszczyñskiego. Szermierz pozytywizmu wy¿ej stawia³ dzie³o ro-
mantyka, odznaczaj¹ce siê wed³ug niego �fantazj¹�, co równoznaczne by³o � bior¹c
pod uwagê stosowane wówczas kryteria estetyczne � z oryginalno�ci¹ ujêcia tema-
tu: �Goszczyñski spogl¹da³ na tê¿ naturê i spo³eczeñstwo w³asnymi oczyma; tote¿
fantazja jego odznacza siê �wie¿o�ci¹, �mia³o�ci¹ i zuchwalstwem niemal�. Utwór
renesansowego poety z kolei nie mia³, zdaniem Chmielowskiego, wskazanych cech,
w ostatecznej wiêc ocenie arcydzie³o polskiej literatury sielankowej zajê³o miejsce
po�lednie, chocia¿ � jak podkre�la³ krytyk � i Kochanowskiego, i Goszczyñskiego
³¹czy �mi³o�æ tego, co swoje i bliskie� 14. Poza kilkoma ogólnikowymi informacjami
na temat okoliczno�ci powstania Pie�ni �wiêtojañskiej o Sobótce i poza prób¹ po-
bie¿nej interpretacji poszczególnych czê�ci cyklu sielankowego brak w pracy przede
wszystkim kontekstu historycznoliterackiego. Kierowa³ siê Chmielowski w swoich
rozwa¿aniach nie udokumentowanym pogl¹dem na temat wtórno�ci Pie�ni �wiêto-
jañskiej o Sobótce Kochanowskiego wobec literatury staro¿ytnej. W naiwny sposób
zwi¹za³ sentymentalne usposobienie 15 czarnoleskiego mistrza z kszta³tem artystycz-

13 J. P r z y b o r o w s k i, Wiadomo�æ o ¿yciu i pismach Jana Kochanowskiego. Poznañ 1857,
s. IV.

14 P. C h m i e l o w s k i, �Sobótka�. Zestawienie dwóch wieków i dwóch indywidualno�ci. �Ty-
godnik Ilustrowany� 1875, nr 397. Przedruk w: P. C h m i e l o w s k i, Studia i szkice z dziejów lite-
ratury polskiej. Seria 1. Warszawa 1886, s. 120.

15 Tego sformu³owania P. C h m i e l o w s k i  u¿y³ w stosunku do Kochanowskiego w innym
swoim artykule, pt. Ostatnie lata ¿ycia Jana Kochanowskiego (w: Studia i szkice z dziejów literatury
polskiej, s. 143. Podkre�l. M. W.), charakteryzuj¹c poetê w nastêpuj¹cy sposób: �datowaæ jak¹�
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nym jego poezji, której odmówi³ indywidualnego, w pe³ni artystycznego piêtna. Poza
tym zarzuca³ Sobótce brak wyra�nych odwo³añ do chrze�cijañstwa i nierealistyczne
przedstawienie s³owiañskiego obrzêdu.

Obydwie pokrótce scharakteryzowane prace � Przyborowskiego i Chmie-
lowskiego � w studium Rymarkiewicza s¹ przywo³ywane najczê�ciej. Ponadto, do
r. 1884, a wiêc do czasu ukazania siê pe³nej wersji jego rozprawy i edycji dzie³
wszystkich czarnoleskiego poety pod redakcj¹ Romana Plenkiewicza, nie pojawi³y
siê inne, równie wa¿ne opracowania na interesuj¹cy nas temat 16. Obydwa artyku³y
s¹ punktem odniesienia do tego, co poznañski filolog ustali³ na temat poezji Kocha-
nowskiego, a w szczególno�ci na temat Pie�ni �wiêtojañskiej o Sobótce. Bez zbyt-
niej przesady mo¿na powiedzieæ, ¿e nale¿a³ on do grona tych nielicznych badaczy
spu�cizny autora Trenów, którym uda³o siê wyj�æ poza szablon XIX-wiecznego dys-
kursu, pozbawionego zazwyczaj �syntetycznego spojrzenia na poezjê czarnolesk¹
i uwra¿liwienia odbiorców na jej tre�ci uniwersalne i estetyczne jej prze¿ywanie� 17.
Na tym tle dzisiaj niemal ju¿ zapomniane studium Jana Kochanowskiego �Pie�ñ
�wiêtojañska o Sobótce� nale¿y oceniæ bardzo wysoko ju¿ to ze wzglêdu na docie-
kliwo�æ analityczn¹ autora, ju¿ to za umiejêtno�æ formu³owania przez niego wnio-
sków ogólnych, wskazuj¹cych na piêkno renesansowego utworu. Pisa³ o tym przed
laty, bodaj jako jeden z niewielu uwa¿nych czytelników omawianej tu pracy, Julian
Krzy¿anowski:

Uzbrojony w ca³y aparat romantycznej wiedzy ludoznawczej, Rymarkiewicz rzuci³ obraz
Kochanowskiego [tj. Pie�ñ �wiêtojañsk¹ o Sobótce] na szeroko szkicowane t³o obrzêdowe
i pie�niowe ludu nie tylko polskiego, ale i innych, s³owiañskich i nies³owiañskich, dokumentu-
j¹c swe wywody bardzo bogatym materia³em, jak nikt z jego poprzedników, a i niewielu
z nastêpców. Gdyby umiejêtno�æ rozumienia tego materia³u dorównywa³a jego znajomo�ci,
nie pozostawa³oby nic innego, jak powtórzyæ pogl¹dy Rymarkiewicza 18.

Powiedzmy na razie, ¿e zg³aszane przez Krzy¿anowskiego zastrze¿enia co do
interesuj¹cej nas pracy nie mia³y charakteru zasadniczego. Na dociekliwo�æ i intu-
icjê badawcz¹ Rymarkiewicza zwraca³ uwagê przy innej okazji tak¿e Czes³aw
Zgorzelski 19. Natomiast Helena Kape³u�, referuj¹c stan badañ nad Sobótk¹, wspo-
mnia³a jedynie o interesuj¹cym nas studium, wyra�nie odmawiaj¹c mu tego miej-
sca w dziejach badañ nad twórczo�ci¹ Kochanowskiego, które przypisa³ mu Krzy-
¿anowski 20. Co prawda, badaczka docenia solidny warsztat naukowy i bogaty

odrêbn¹ chwilê w twórczo�ci poetyckiej Kochanowskiego od czasu napisania Trenów na �mieræ
dziecka jest rzecz¹ historycznie nieusprawiedliwion¹, lecz jedynie z s e n t y m e n t a l n e g o  n a-
s t r o j u  nowszych czasów [tj. z wczesnego okresu twórczo�ci poety] wynik³¹�.

16 J. K o c h a n o w s k i, Dzie³a wszystkie. Wydanie Pomnikowe. T. 1�4. Red. R. Plenkiewicz.
Warszawa 1884. W tomie 1 umieszczono m.in. Pie�ñ �wiêtojañsk¹ o Sobótce w opracowaniu kry-
tycznym P. C h m i e l o w s k i e g o.

17 S. F r y b e s, Kochanowski w ¿yciu literackim drugiej po³owy XIX w. W zb.: Jan Kochanow-
ski. 1584�1984. Epoka � twórczo�æ � recepcja. T. 2. Red. J. Pelc, P. Buchwald-Pelcowa, B. Otwi-
nowska. Lublin 1989, s. 327.

18 J. K r z y ¿ a n o w s k i, �Pie�ñ �wiêtojañska o Sobótce�. W zb.: Kochanowski. Z dziejów
badañ i recepcji. Wybór, oprac., wstêp M. K o r o l k o. Warszawa 1980, s. 565.

19 Cz. Z g o r z e l s k i, Sycyna, Czarnolas i Zwoleñ w opisach wêdrówek po kraju. W zb.: Ko-
chanowski, s. 153.

20 H. K a p e ³ u �, Ludowo�æ w twórczo�ci Kochanowskiego (�Sobótka�). W zb.: Jan Kocha-
nowski i epoka renesansu. W 450 rocznicê urodzin poety. 1530�1980. Red. T. Micha³owska. Warsza-
wa 1984, s. 251.
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materia³, jaki filolog zgromadzi³, ale sam¹ rozprawê traktuje w kategoriach wypo-
wiedzi quasi-naukowej, zabarwionej romantyczn¹ �imaginacj¹� na temat zwi¹z-
ków twórczo�ci renesansowego poety z rodzimym folklorem. Gdy jednak uczona
interpretuje sielankê Kochanowskiego, powtarza niektóre sformu³owane przez Ry-
markiewicza s¹dy dotycz¹ce p³aszczyzny etnograficznej, folklorystycznej i jêzyko-
wej utworu.

Studium sk³ada siê z czterech czê�ci, zatytu³owanych kolejno: Rodowód �Pie-
�ni �wiêtojañskiej�, Uk³ad, Podstawa, Artyzm. Pracê otwieraj¹ Przedmowa, tekst
sielanki wed³ug wydania Andrzeja Piotrkowczyka z 1617 r. 21 oraz Wstêp. Na
koñcu do³¹czy³ autor melodiê ludow¹ do s³ów �Witamy Jana �wiêtego, �wiête-
go�. Strona kompozycyjna rozprawy podporz¹dkowana zosta³a argumentacji, któ-
rej celem by³o przedstawienie utworu jako dzie³a wewnêtrznie spójnego i odzna-
czaj¹cego siê artyzmem. Droga do takiej w³a�nie konstatacji nie wiod³a prosto,
nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e Sobótkê traktowano ówcze�nie po macoszemu. Przy-
borowski w ogóle o niej nie wspomnia³, Chmielowski za� wy¿ej stawia³ utwór
Goszczyñskiego ni¿ tekst Jana z Czarnolasu. Ponadto arcydzielno�æ Trenów czy
przek³adu Psa³terza Dawidowego, potwierdzona ich powa¿nym tematem, naka-
zywa³a patrzeæ na sielankê renesansowego mistrza jak na utwór w pewnym sensie
przypadkowy i nieudany estetycznie. Od tego w³a�nie s¹du, krzywdz¹cego poetê,
badacz rozpocz¹³ swoje studium:

Zaczynaj¹cego rozpatrywaæ siê we w³asno�ciach i przymiotach Pie�ni �wiêtojañskiej
o Sobótce ka¿dego czytelnika uderzaj¹ na razie: barbaryzm i archaizm jêzyka, anarchia miêdzy
czê�ciami, enigmatyczno�æ w ca³o�ci utworu. [1]

Skrzêtnie dowodzi³ fa³szywo�ci owego odbioru, wynikaj¹cego z powierzchow-
no�ci wcze�niejszych odczytañ sielanki. Jego drobiazgowo�æ analityczna budzi³a
w niektórych filologach sprzeciw. Dok³adno�æ badawcza wynika³a zapewne z tego,
¿e podejmowa³ Rymarkiewicz polemikê na temat pie�ni z niektórymi s¹dami Chmie-
lowskiego i Tarnowskiego, prawdziwych osobisto�ci w pozytywistycznej krytyce
i historii literatury, co wymaga³o precyzji w gromadzeniu kontrargumentów. W pew-
nym sensie pog³êbi³ obserwacje Hipolita Cegielskiego, reprezentuj¹cego pokolenie
romantycznych badaczy literatury, na temat Sobótki:

chcia³ [Cegielski] przede wszystkim ukazaæ Kochanowskiego jako twórcê narodowego, który
dostroi³ sw¹ lutniê do tonu ludowego i spoi³ w jedno kulturê narodow¹ 22.

Istotniejsze zastrze¿enie, które wówczas zg³aszano wobec sielanki Kochanow-
skiego, dotyczy³o formalnego zwi¹zku 12 jej czê�ci. Dla poznañskiego filologa
cykliczno�æ pie�ni wchodz¹cych w sk³ad dzie³a nie by³a kwesti¹ jedynie tematu
(mi³o�æ, erotyzm), ale siêga³a tak¿e poziomu jêzykowo-stylistycznego:

�ci�lejsza atoli rozwaga i bli¿sze uprzytomnienie sobie wzajemnego do siebie stosunku,
a przede wszystkim nale¿yte zrozumienie jêzyka i my�li, przy ci¹g³ym baczeniu na czas, w któ-
rym powsta³y, dopiero tych warunków dope³nienie zdo³a ods³oniæ przed nami rzeczywist¹ miê-
dzy �piewami wszystkimi zgodno�æ i w³a�ciw¹ jednego wzglêdem drugich odpowiednio�æ. [76]

21 Informacje na temat edycji A. Piotrkowczyka zob. P. B u c h w a l d - P e l c o w a, Indeks
wydañ dzie³ Jana Kochanowskiego. W: Dawne wydania dzie³ Jana Kochanowskiego. Warszawa
1993, s. 251.

22 Z. S u d o l s k i, Romantyczne meandry recepcji Kochanowskiego. W zb.: Jan Kochanowski.
1584�1984, t. 2, s. 300.
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Uprzytamnia Rymarkiewicz czytelnikowi fakt dla nas oczywisty, ten miano-
wicie, ¿e zmiana formy (poezja liryczna, poezja opisowa) jest �wiadom¹ kreacj¹
artystyczn¹ Kochanowskiego, s³u¿¹c¹ uwypukleniu odpowiednich tre�ci i stwo-
rzeniu atmosfery adekwatnej do sytuacji psychologicznej poszczególnych bohate-
rek Sobótki. Pos³u¿ywszy siê typowymi dla ówczesnej teorii literatury terminami,
badacz podzieli³ wszystkie pie�ni na dwie grupy. Do pierwszej zaliczy³ 3 ��piewy
[...] natury opisowo-retorycznej� (90), do drugiej pozosta³e 9 o charakterze lirycz-
nym. Tworz¹ one wed³ug niego kompozycjê podobn¹ do dramatu muzycznego.
Panna I by³aby wstêpem, czyli introdukcj¹ lub uwertur¹, zamykaj¹ca cykl Pan-
na XII to epilog odpowiadaj¹cy fina³owi, �rodkowa za� Panna VI � �zadzierzgniê-
cie dramatycznego wêz³a akcji� (91) � pe³ni rolê punktu kulminacyjnego. �piewy
liryczne na temat ró¿nych obliczy mi³o�ci dope³niaj¹ utwór i wzbogacaj¹ ca³o�æ
o pierwiastek dramatyczny oraz osobisty.

W oczach XIX-wiecznego badacza literatury staropolskiej, a zarazem do�wiad-
czonego pedagoga utwór czarnoleskiego mistrza mia³ wszelkie znamiona arcy-
dzie³a. Lektura Sobótki mog³a budziæ w czytelniku ró¿ne skojarzenia, st¹d niekie-
dy Rymarkiewicz pos³ugiwa³ siê w swoim dyskursie metaforami, ukonkretniaj¹-
cymi � w ka¿dej z koñcowych czê�ci rozprawy � wnioski interpretacyjne, np.:

A kto by Pie�ñ �wiêtojañsk¹ uwa¿aæ chcia³ za rodzaj dramatu, na co rzeczywi�cie te¿
zakrawa, temu trzy �piewy kardynalne przedstawiaæ by siê powinny jako trzy dekoracje, miê-
dzy którymi na scenie ¿ycia rozgrywa siê dramat o mi³o�ci w dziewiêciu ods³onach. [93]

Artyzm, którego w Pie�ni �wiêtojañskiej o Sobótce pozytywi�ci zazwyczaj nie
dostrzegali, rozumia³ poznañski filolog bardzo szeroko � by wyja�niæ jego istotê
wykracza³ poza grunt rodzimej literatury i szuka³ uzasadnienia stawianych przez
siebie hipotez w kulturze renesansu. Zaznaczmy jednak, ¿e owe reminiscencje (po-
dobnie jak wprowadzenie do rozwa¿añ kontekstu Mickiewiczowskiego) s¹ �wia-
dectwem twórczego poniek¹d odczytania utworu i wyró¿niaj¹ siê na tle ca³ego
dyskursu. Kilkakrotnie przywo³ywa³ Rymarkiewicz wzór sztuki malarskiej w³o-
skiego odrodzenia, szczególnie za� dzie³a pêdzla Rafaela Santi. W obrazach auto-
ra Transfiguracji dostrzega³ powinowactwo estetyczne z sielank¹ czarnoleskiego
poety:

nale¿y siê Kochanowskiemu nowa dzi� cze�æ i chwa³a za to, ¿e po promieniach jêzyka ojczy-
stego umia³ wznie�æ ducha narodowego w dziedzinê piêkna do tej wysoko�ci, na której wy-
³¹cznie pot¹d niedo�cig³y króluje duch Rafaela, i ¿e sprawi³ to geniuszem swoim, i¿ �mia³o
rzec mo¿emy, ¿e jak W³osi w dziedzinie malarstwa, tak my w dziedzinie poezji � religijnej jak
�wiatowej � swojego tak¿e mamy Rafaela! [196]

Owa konstatacja, do której powrócimy jeszcze w dalszej czê�ci rozwa¿añ,
nale¿y do tych bardziej oryginalnych, jakie na temat Sobótki Kochanowskiego
wówczas napisano. Porównanie mo¿na potraktowaæ jako rodzaj amplifikacji, czy-
li uwznio�lenia, w tym sensie, ¿e o�rodek figury retorycznej � tekst poetycki � nie
tyle przypomina³ w dos³ownym znaczeniu fresk Rafaela, ile utrzymany by³ w jego
stylu. Dla Rymarkiewicza w³a�nie jego malarstwo by³o ukoronowaniem artystycz-
nym sztuki odrodzenia.

Porównanie Pie�ni �wiêtojañskiej o Sobótce do Dziejów Amora i Psyche wzbu-
dzi³o protest Stanis³awa Tarnowskiego, który uzna³ owo zestawienie za nadu¿ycie
badawcze, nie dostrzeg³ bowiem miêdzy oboma dzie³ami istotniejszego zwi¹zku:
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W niektórych swoich twierdzeniach � na przyk³ad w koñcowym porównaniu do Rafaelo-
wej Psyche � wydaje on [tj. wyk³ad o Sobótce] nam siê naci¹ganym, podobieñstwa miêdzy
tymi dwoma dzie³ami dojrzeæ nie mo¿emy 23.

Równie¿ i Antoni Kalina, w zasadzie chwal¹c dociekliwo�æ analityczn¹ Ry-
markiewicza, okre�li³ paralelê jako ma³o przekonuj¹c¹. Doda³ jednak, chc¹c nieco
z³agodziæ krytykê:

autor, czytaj¹c utwór poety, stara siê wnikn¹æ w jego ducha, zrozumieæ jego artystyczn¹ formê,
któr¹ wtenczas najlepiej mo¿na odczuæ, je¿eli siê porówna j¹ z odpowiednimi innymi kreacja-
mi ducha ludzkiego 24.

Uwa¿na lektura pracy poznañskiego filologa nie pozostawia w¹tpliwo�ci, ¿e
zrozumia³ on �artystyczn¹ formê� Sobótki, dowodz¹c jedno�ci kompozycyjnej re-
nesansowego utworu. Wskaza³ na zwi¹zek tekstu zarówno z tradycj¹ s³owiañsk¹
(obrzêd sobótkowy), jak i z klasyczn¹ literatur¹ rzymsk¹, co wed³ug niego wy-
mownie �wiadczy³o o arcydzielno�ci utworu. Mimo to zadanie, jakie sobie wy-
znaczy³, nie nale¿a³o do ³atwych. W�ród pozytywistycznych literaturoznawców
Sobótka uchodzi³a za utwór �b³ahy� tematycznie i nieudany pod wzglêdem formy,
³¹cz¹cy w sobie przypadkowe cechy klasyczne i ludowe. Dowodzono niespójno�ci
dzie³a 25 i nie dostrzegano w poszczególnych pie�niach oryginalno�ci Kochanow-
skiego. Argumentacja Rymarkiewicza u³o¿y³a siê zatem wbrew XIX-wiecznym ba-
daniom, ogólnym i powierzchownym w sumie, nad twórczo�ci¹ Jana z Czarnola-
su 26. Mia³ tego �wiadomo�æ sam autor studium, co potwierdza drobiazgowo�æ ana-
liz, których niema³a czê�æ przeniesiona zosta³a, ze wzglêdu na tok narracji, do
przypisów. Np. w rozdziale po�wiêconym genezie sielanki Kochanowskiego � Ro-
dowód �Pie�ni �wiêtojañskiej� � we wszystkich czê�ciach cyklu badacz odnajduje
motywy, w¹tki, przys³owia maj¹ce pierwowzór w tekstach ludowych, zapisanych
przez Oskara Kolberga i kontynuatorów jego przedsiêwziêcia. Trzeba jednak do-
daæ, ¿e nie ka¿dy ze zgromadzonych przez filologa przyk³adów jest paralelny do
pie�ni Kochanowskiego. Przyznawa³ Rymarkiewicz, ¿e dopiero bogatszy materia³
etnograficzny ludów s³owiañskich ni¿ ten, którym wówczas dysponowa³, pozwoli
w przysz³o�ci ustaliæ wiêcej faktów na temat pochodzenia Sobótki i jej zwi¹zków
z �pie�niarstwem ludowym� (66). Mimo to postawiona teza o rodzimym pocho-
dzeniu sielanki zosta³a w pe³ni udowodniona i potwierdzona analiz¹ porównaw-
cz¹ utworu literackiego z zapisem tekstów pie�ni ludowych.

Poszukiwana w dziele renesansowego poety rodzimo�æ zachêca³a poznañskiego
uczonego, by pobudziæ w czytelniku je�li nie uczucia, to przynajmniej wyobra�-
niê. Wiadomo, ¿e podró¿owa³ do miejsc zwi¹zanych z ¿yciem autora Trenów, cze-

23 Ta r n o w s k i, op. cit., s. 456.
24 A. K a l i n a, Jana Kochanowskiego �Pie�ñ �wiêtojañska o Sobótce�. �Przegl¹d Powszech-

ny� t. 5 (1885), s. 257.
25 Na temat cyklu i jego �otwartej� kompozycji pisa³ J. S. G r u c h a ³ a  (Sobótka. W zb.: Lektury

polonistyczne. Jan Kochanowski. Red. A. Gorzkowski. Kraków 2001, s. 148), ale raczej wyrazi³ przy-
puszczenie ni¿ dowodzi³ absolutnej s³uszno�ci tezy o brakach warsztatowych Kochanowskiego: �Mo¿e
wiêc trzeba stwierdziæ [...], ¿e Pie�ñ �wiêtojañska o Sobótce nie jest zbiorem spójnym w stopniu dosko-
na³ym, ¿e w koñcowej partii do g³osu doszed³ ton bardziej osobisty, który wymusi³ czê�ciowe zarzuce-
nie obmy�lanego wcze�niej planu?�

26 Zob. F r y b e s, op. cit., s. 317�329. Niestety, badacz pomija w swoim artykule dokonania
Rymarkiewicza.
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go owocem by³a ksi¹¿eczka Kolebka, dom i grób Jana Kochanowskiego. Odwie-
dzaj¹c Czarnolas, próbowa³ odtworzyæ, tak jak kilku przed nim wêdrowców ro-
mantycznych, zarys odleg³ego o 300 lat �wiata:

Komu znany Czarnolas z widzenia, komu znan¹ jest falista gruntu jego powierzchnia,
a mianowicie kto sta³ w pobli¿u tego miejsca, na którym istnia³ niegdy� dom poety, kto zatrzy-
ma³ siê tam, gdzie tradycyjnie jeszcze dzi� utrzymuj¹ siê owe �sady� [...], ten przyznaæ musi, i¿
wszystkie wymienione tu okoliczno�ci odnosz¹ce siê do miejscowo�ci z Czarnolasem dzisiej-
szym w najzupe³niejszej zostaj¹ zgodzie. [52]

Wyra�nie akcentowana w przytoczonym fragmencie subiektywna perspektywa
nie deprecjonuje warto�ci naukowej dyskursu. Podkre�lmy � wp³ywa na to bo-
gactwo zgromadzonego materia³u folklorystycznego, historycznego 27, literackiego
i konsekwentna kompozycja tekstu, którego wszystkie czê�ci maj¹ to¿samy kszta³t
(hipoteza badawcza, argumenty, potwierdzenie hipotezy). Erudycyjnym charakte-
rem odznacza siê szczególnie rozdzia³ Podstawa �Pie�ni �wiêtojañskiej�. Najpierw
uczony zanalizowa³ wyraz �sobótka� w kontek�cie jêzykoznawstwa komparatystycz-
nego, wykorzystuj¹c wiedzê o jêzyku pras³owiañskim, hebrajskim, starogreckim i sta-
roniemieckim. Próbowa³ t¹ w³a�nie drog¹ okre�liæ jego znaczenie oraz etymologiê.
Przy okazji ujawni³ swoje religioznawcze zainteresowania, pomocne we wskazaniu
krêgu kulturowego, z którego ów obrzêd promieniowa³ na inne plemiona. Potem
ustali³, wykorzystuj¹c wiedzê astronomiczn¹ i zbiory etnograficzne, moment odpra-
wiania sobótki w pradawnym okresie. Rozdzia³ zakoñczy³ rozwa¿aniami, w pewnej
mierze spekulatywnymi ju¿, o przebiegu �wiêta, gdy¿ nie dysponowa³ wystarczaj¹-
cym materia³em. Pokrótce opisa³ wiêc uroczysto�ci sobótkowe, które uda³o mu siê
zobaczyæ w okolicach Pu³aw. Jakby nie dowierzaj¹c w pe³ni temu, co zaobserwo-
wa³, skonfrontowa³ zdobyt¹ wiedzê z informacjami o obrzêdzie, przekazanymi przez
Oskara Kolberga oraz Józefê Moszyñsk¹.

Dok³adna rekonstrukcja uroczysto�ci nie s³u¿y³a, jak mo¿na by³oby s¹dziæ, ana-
lizie tekstu pie�ni. Etnograficzny i historyczny materia³ Rymarkiewicz uczyni³ �ró-
d³em informacji na temat faktu pozaliterackiego. Nie ³¹czy³ go i nawet bezpo�rednio
nie odnosi³ do utworu czarnoleskiego poety, ale potraktowa³ jako wa¿ny kontekst
kulturowy, umo¿liwiaj¹cy badaczowi poznanie, w czê�ci przynajmniej, rzeczywi-
sto�ci oddalonej o setki lat, a tym samym unikniêcie uproszczeñ interpretacyjnych,
determinowanych odleg³¹ perspektyw¹ czasow¹.

Obco�æ, w sensie hermeneutycznym, �wiata Kochanowskiego musia³a byæ dla
Rymarkiewicza nie lada problemem, gdy przychodzi³o formu³owaæ wnioski inter-
pretacyjne. Na ten fakt zwróci³ uwagê Krzy¿anowski, mówi¹c o nie wykorzystanym
w pe³ni przez poznañskiego filologa bogatym materiale. Oczywi�cie, rozleg³a � na
miarê XIX wieku � wiedza literacka, historyczna i etnograficzna, a tak¿e skrupulat-
no�æ analityczna wspomaga³y proces �rozszyfrowywania� utworu czarnoleskiego
poety, nie przes¹dzaj¹c o ostatecznym powodzeniu wysi³ku intelektualnego. Rzetel-
no�æ badawcza nakazywa³a autorowi studium poszukiwaæ �semantycznego gestu�
zawartego w utworze, mimo istnienia obiektywnych niedogodno�ci.

27 J. R y m a r k i e w i c z  ju¿ w latach czterdziestych og³osi³ artyku³y z zakresu historii i etno-
logii: Koniec �redniowiecznej d¹¿no�ci w historii polskiej (�Tygodnik Literacki� 1840, nry 31�32),
Nauka o narodowo�ci, czyli etnologia (�Szko³a Polska� 1849), O jedno�ci s³owiañskiej (�Orêdownik
Naukowy� 1841, nr 31).
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Wróæmy do malarstwa Rafaela i roli, któr¹ odegra³o w rozprawie o sielance
Kochanowskiego. Koñcz¹c rozwa¿ania o Sobótce, przywo³uje Rymarkiewicz dzie³a
malarskie w³oskiego odrodzenia. Dla uczonego najbli¿sze estetycznie sielance s¹
p³ótna i freski Rafaela, o czym wcze�niej ju¿ wspominali�my:

kiedy czytamy ca³¹ Pie�ñ �wiêtojañsk¹ i kiedy rozpominamy sobie osnowê jej przedstawiaj¹c¹
próby, jakie w mi³o�ci przechodziæ musi dusza niewie�cia, nim cel po¿¹dany osi¹gnie � to
znowu nasuwa siê pamiêci naszej odpowiedni przedmiot z Rafaela, a tym s¹: Dzieje Amora
i Psyche. [195]

W tym obrazowym, ukonkretnionym sposobie przedstawiania sensu dzie³a
badacz raczej nie pope³nia ¿adnego b³êdu, chyba nie mo¿na równie¿ zarzuciæ mu
nadu¿ycia interpretacyjnego, co sugerowa³ Tarnowski. Porównanie, jak wolno przy-
puszczaæ, spe³nia³o rolê figury retorycznej, uwznio�laj¹cej osobê, o której jest
mowa: Kochanowski jako autor Pie�ni �wiêtojañskiej o Sobótce zyskuje tak¹ war-
to�æ, jak¹ zazwyczaj ³¹czy siê z osob¹ Rafaela � twórcy Dziejów Amora i Psyche.
Wybór mistrza w³oskiego malarstwa zapewne wiêcej odpowiada³ upodobaniom
estetycznym samego Rymarkiewicza, ni¿ mia³ rzeczywi�cie istotny zwi¹zek z sie-
lank¹ czarnoleskiego poety czy, w koñcu, pomaga³ zbli¿yæ siê badaczowi do istoty
utworu. Dodajmy, ¿e zbie¿no�æ tematów, a nawet podobieñstwo stylistyczne (har-
monia, oszczêdno�æ �rodków wyrazu) niczego jeszcze nie przes¹dzaj¹, lecz jedy-
nie potwierdzaj¹ przynale¿no�æ obu dzie³ � poetyckiego i malarskiego � do tego
samego okresu czy nurtu w dziejach kultury. Próbuje jednak XIX-wieczny uczony
wykazaæ g³êbszy zwi¹zek Sobótki z freskiem Dzieje Amora i Psyche, który � jak
przypuszcza³ � z pewno�ci¹ widziany by³ przez Kochanowskiego i wywar³ na nim
silne wra¿enie, odzwierciedlone w³a�nie w sielance:

Analogia miêdzy tymi dwoma utworami wielkich dwóch mistrzów istotnie jest uderzaj¹-
ca. W Sobótce przedstawiaj¹ siê koleje duszy mi³uj¹cej w 12 obrazach; to¿ i fabu³a o Amo-
rze i Psyche, jako te¿ malowid³o Rafaela [...] równie tyle¿ obrazów liczy. Wszystkie Panny
w Pie�ni �wiêtojañskiej znaczeniem swoim odpowiadaj¹ tylu¿ przygodom Psyche, symbolicz-
nie przez Rafaela przedstawionym. [195]

W dalszej czê�ci porównuje �rodki wyrazu, s³u¿¹ce obu renesansowym twór-
com do osi¹gniêcia mistrzowskiego efektu.

W studium o sielance czarnoleskiego poety � utworze przez filologów pozyty-
wizmu, przypomnijmy, nisko cenionym � klarowne i poparte argumentami dowo-
dzenie wysokiej warto�ci tekstu, jego arcydzielno�ci to jeszcze zbyt ma³o. Rozu-
mia³ ów fakt Rymarkiewicz. Czytelnika rozprawy chcia³ przekonaæ nie tylko lo-
gicznym wywodem, ale tak¿e odpowiednim �szlachetnym� kontekstem, który
uruchomiony zosta³, by ostatecznie odkryæ to, co pozosta³o jeszcze ukryte:

Natenczas te¿ Pie�ñ �wiêtojañska nie przedstawia³a mnie siê ju¿ jako zakwefione owo
bo¿yszcze saickie, nie jako Sfinks nieodgadniony, ale przedstawia³a siê raczej, rzek³bym, jako
�panna na wydaniu�, która zwykle otacza siê tak¿e jak¹� nieodgadnion¹ tajemniczo�ci¹, która
my�li swoje ukrywa zwykle w jakich� sybilliñskich czy delfickich wyroczniach, która wielbi-
cieli swoich trzyma zwykle w oddali, a urokiem swoim czarodziejskim przecie¿ do siebie nêciæ
ich nigdy nie przestaje! [2]

Gdy mamy teraz na uwadze owo �szlachetne� t³o rozprawy, wybór Rafaela
okazuje siê nie ca³kiem przypadkowy. Obok talentu cechowa³a malarza i architek-
ta w jednej osobie umiejêtno�æ ³agodzenia wszelkich sporów; by³ uosobieniem
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dobroci i szczero�ci, co zjednywa³o mu przyjació³ w krêgach kapry�nych artystów
i mo¿nych Rzymu. Nadto pracowito�æ i skromno�æ wyró¿nia³y malarza z Urbino
spo�ród wielu mistrzów okresu odrodzenia 28. Je�li biografia artysty, wybranego jako
swoiste exemplum, mog³a uzupe³niæ jego dzie³o i potwierdziæ warto�æ estetyczn¹
warto�ci¹ moraln¹, to autor Transfiguracji sta³ siê trafnym, ale równie¿ i nie pozba-
wionym oryginalno�ci wyborem Rymarkiewicza.

Zbli¿on¹ do Rafaela rolê pe³ni w studium Adam Mickiewicz, przywo³any a¿
siedmiokrotnie � g³ównie jako autor Pana Tadeusza i wybitny przedstawiciel ro-
mantyzmu (�epoka Mickiewicza�). Poznañski filolog inkrustowa³ swój literaturo-
znawczy dyskurs fragmentami tekstów wieszcza (Pan Tadeusz, Pierwiosnek, list do
Antoniego E. Odyñca) nie tyle, by co� pe³niej obja�niæ, ile przede wszystkim w celu
podniesienia warto�ci Sobótki. Wybór pad³ na Mickiewicza, chocia¿ s³awa autora
Balladyny (wymienia go Rymarkiewicz tylko raz w ksi¹¿ce) nie by³a wówczas mniej-
sza, a nawet, bior¹c pod uwagê znakomit¹ rozprawê Ma³eckiego o S³owackim, bar-
dziej ugruntowana, pewniejsza. Mo¿emy jedynie domy�laæ siê prawdziwych przy-
czyn �czytania� sielanki Kochanowskiego przez pryzmat twórczo�ci Mickiewi-
cza. Mamy na uwadze przywo³an¹ na pocz¹tku osobê Walentego Wañkowicza,
który odegra³ pewn¹ rolê w ¿yciu prywatnym poznañskiego filologa i wp³yn¹³ na
jego � nie pozbawiony zabarwienia emocjonalnego � stosunek do autora Dziadów.

Wszystko s¹ to, oczywi�cie, drobiazgi, maj¹ce po�redni tylko zwi¹zek ze stu-
dium, gdy¿ dotycz¹ biografii jego autora. T³umacz¹ w jakim� stopniu sens obec-
no�ci postaci i twórczo�ci Mickiewicza w dyskursie o sielance Kochanowskiego.
Zreszt¹ nie tylko tam wieszcz pojawi³ siê, równie¿ w rozprawie Rymarkiewicza na
temat Bogurodzicy odnale�æ mo¿na �mickiewiczowskie� w¹tki. W obydwu pra-
cach nie pe³ni¹ one istotnej funkcji, ale wprowadzaj¹ tony osobiste do rozwa¿añ
o literaturze, czyni¹c je, z formalnego punktu widzenia, interesuj¹cymi. Tworz¹
rodzaj �szlachetnego� t³a, na którym osadzona zasadnicza narracja wcale nie traci
na atrakcyjno�ci; sprzyjaj¹ nawet uwypukleniu wybranych zagadnieñ.

28 Zob. G. Va s a r i, ¯ywot Rafaela z Urbino, malarza i architekta. W: ¯ywoty najs³awniej-
szych malarzy, rze�biarzy i architektów. Wybór, prze³., wstêp, obja�nienia K. E s t r e i c h e r. War-
szawa 1980.


